
 

 

Philips
Prenosný TV

Širokouhlý displej LCD 10,2" (26 cm)

PVD1079
Vychutnajte si prenosnú hybridnú TV

s priečinkami pre USB 2.0 a kartu SD pre digitálne súbory
S touto prenosnou TV si môžete vychutnávať výhody digitálnej TV, elektronického 
sprievodcu programami a iného obsahu v digitálnej kvalite. Okrem toho si môžete prezerať 
fotografie, prehrávať video DivX a hudbu MP3/WMA cez vstavané USB a priečinok SD.

Zažite fenomén interaktívneho digitálneho TV
• Podpora DVB-T pre voľne vysielané digitálne TV a rádiové kanály
• Elektronický sprievodca programom (EPG)

Vychutnajte si prenosnú TV zábavu v reálnom čase
• Sledujte voľne vysielané TV programy v reálnom čase
• Kompatibilný s normami PAL/NTSC

Perfektné sledovanie kdekoľvek
• Obrazovka Zero Bright Dot™ pre optimálnu kvalitu obrazovky
• Sledujte prezentácie fotografií
• Prehrávajte filmy vo formáte DivX® a MPEG4
• Prehrávajte hudbu vo formát. MP3 a WMA

Pre maximálne pohodlie
• Užívajte si až 3 hodiny prehrávania so vstavanou batériou*
• Konektor USB 2.0 a priečinok pre pamäťovú kartu SD
• Pripojenie AV vstupu pre zdieľanie videa



 Podpora DVB-T
Rozšírte svoje zážitky v oblasti zábavy a 
vychutnajte si programy na digitálnych 
kanáloch - zadarmo. Vďaka DVB-T (Pozemné 
digitálne televízne vysielanie), môžete v Európe 
prijímať bezplatné TV a rádiové programy v 
digitálnej kvalite. Signál je uchovávaný v 
digitálnej kvalite bez akýchkoľvek analógových 
medzivstupov, aby sa uchovala tá najvyššia 
kvalita.

Obrazovka Zero Bright Dot™
Vychutnajte si obraz najvyššej kvality, ktorý 
neobsahuje otravné čierne body na LCD 
obrazovke. LCD displeje majú bežne 
nedostatky, ktoré sa v LCD priemysle nazývajú 
"jasné body". Obmedzený počet jasných bodov 

sa niekedy považoval ako nevyhnutný vedľajší 
efekt masovej produkcie LCD. Vďaka prísnym 
postupom kvality spoločnosti Philips, ktoré sa 
používajú pri našich prenosných DVD 
prehrávačoch, sa naše LCD displeje vyrábajú s 
nulovou toleranciou jasných bodov. Prenosné 
DVD prehrávače, ktoré sa dodávajú s 
garanciou Philips Zero Bright Dot™, majú 
garantovanú optimálnu kvalitu obrazovky.

Prehrávajte filmy vo formáte DivX® a 
MPEG4
S podporou formátu DivX si môžete vychutnať 
videá vo formáte DivX v pohodlí vašej 
obývačky. Mediálny formát DivX je založený na 
technológii kompresie videa MPEG4, ktorá 
umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú 

filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, 
na médiá ako CD-R/RW, pamäťové karty a 
disky DVD-video. CD formáty DivX je možné 
prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, 
DVD rekordéroch a na systémoch domáceho 
kina.

USB 2.0 a priečinok pre kartu SD
Vychutnajte si vysokú rýchlosť a pohodlie 
prístupu k väčšej kapacite na prenášanie 
fotografií, videí a hudobných súborov vo 
formáte MP3 pomocou rozhrania USB 2.0. 
Tiež môžete získať prístup k väčšej kapacite na 
ukladanie fotografií, videí a hudobných súborov 
vo formáte MP3 na prenosnom DVD 
prehrávači tak, že do vstavaného priečinka na 
kartu SD vložíte kartu SD.
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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

10,2 palec
• Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)
• Svetlosť: 200 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 250:1
• Efektívna viditeľná oblasť: 222,0 x 133,2 mm
• Odstup pixelov: 0,1905 (Š) x 0,1905 (V) mm
• Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk
• Výstupný výkon: 2 W RMS (zabudované 

reproduktory)
• Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 

dB (zabudované reproduktory)

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: MPEG4, Divx

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť
• vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
• DC vstup: 9 V
• USB
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá 

x 2
• Zásuvka karty SD/MMC: Zásuvka na karty SD

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie

• Jednoduchá inštalácia: Automatická inštalácia
• Užívateľské rozhranie: 7-dňový elektr. sprievodca 

programom, Automatická obnova zoznamu 
programov, elektronický sprievodca programami, 
Now & Next ESG, Režim TV a rádia, Podpora 
viacerých titulkov

• Rodičovská kontrola: Uzamknutie kódom PIN

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: 9 V vstup jednosmerného prúdu; 

100-240 V, 50/60 Hz
• Káble: 1 x AV káble
• Diaľkové ovládanie: AY5510
• Dodávané príslušenstvo: Anténa
• Manuál používateľa: Viacjazyčný

Príkon
• Typ batérie: Vstavaná batéria

Tuner/Príjem/Vysielanie
• DVB: Pozemné vysielanie DVB *
• Pásma tunera: UHF, VHF
• Prehrávanie videa: PAL

Dekódovanie videa
• Pomer strán: 16:9, 4:3, Formát 4:3 Letterbox
• Príjem - demodulácia: COFDM 2K/8K, MPEG-2 

DVB kompatibilné, Sieť: MFN/SFN, QPSK

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

275 x 240 x 170 mm
• Typ balenia: D-box
• Hmotnosť produktu: 1,5 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 330 x 116 x 287 mm
• Rozmery hlavnej lepenky: 246 x 350 x 300 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 2
• Váha hlavnej lepenky: 5 kg
•
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